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► sopii hyvin irtokuvilla tai irtokuvakansiolla kommuni-
koiville lapsille, jotka kehityksensä puolesta hyötyisivät jo 
laajemmasta sanastosta ja siirtymisestä sormella osoitet-
taviin kuviin.
►  hyödyttää niitä lapsia, joille sanastoltaan laaja kansio 
ja lausetasoinen ilmaisu on liian vaikeaa.  
►  sopii myös hyvin lapsille, jotka tarvitsevat puheen rin-
nalle kuvia ilmaisun tukemiseen. Esimerkiksi lapset, joilla 
on sanan löytämisen vaikeus, puheen viivästymä tai epä-
selvä puhe. 
► keskustelukumppani osoittaa kansiosta avainsanoja 
oman puheensa rinnalle ja kannustaa lasta osoittamaan 
kuvaa itse.
►  tukee myös keskittymistä, tarkkavaisuuden suuntaa-
mista ja ylläpitoa sekä puheen ymmärtämistä. Kansiota 
voidaan käyttää päiväkodin ryhmätuokioissa visuaalisena 
tukena. 

ALKU-kommunikointikansion kuvia käytetään ilmaisun avainsanoina. Kansion sanasto 
ei sovellu kieliopin mukaisten lauseiden rakentamiseen. 

■ Sanasto on koottu kommunikoinnin varhaisvaiheiden tyypillisen kehityksen mukaisesti (ikäkaudet 0-3).
■ Kansiossa on 61 sivua, 9 vaihtuvaa kuvaa ja 5 vakiokuvaa per sivu. Kansio saatavissa A4- ja A5-koossa.
■ Kansiossa on käytetty PCS-kuvia (Boardmaker-ohjelma). Kuvien taustavärit ovat samat kuin laajoissa kansioissa kuten 
SANOMA-kansioissa.
■ Sanasto on ryhmitelty toiminnoittain esimerkiksi ”Nuket”, ”Pukeutua”, ”Kirja”  yms.  
■ Kansiosta voi valita valmiita, moniin eri tilanteisiin sopivia ilmaisuja tai kommentteja. ”Tarvitsen apua”, ”Ole luonani”, 
Tehdään jotain muuta”.

Avainsanasta kohti laajempaa ilmaisua

ALKU-kommunikointikansio voidaan myöntää lääkinnällisen kuntoutuksen kautta kommunikoinnin apuvälineeksi, jolloin 
se on käyttäjälleen maksuton. Kansion myöntäminen ja sen yksilöiminen apuvälineeksi edellyttää apuvälinearviointia, 
jonka tekee puheterapeutti yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Kommunikointikansio voi olla myös puheterapeutin, opettajan tai ohjaajan työväline. Puheterapeutit voivat käyttää kansio-
ta tukena asiakkaidensa kielellisten taitojen tutkimisessa sekä esitellä asiakkaalle ja hänen vanhemmilleen, miten kuvilla 
viestitään. Opettajat voivat käyttää kansiota luokassa opetuksen tukena ja antaa mallia kuvien käytöstä puheen rinnalla. 

Kansion mukana tulee muistitikku, joka sisältää 
kansion sivut. Sivuja voi muokata käyttäjän yksilöl-
listen tarpeiden mukaan. 

Tiedostot aukeavat vain Boardmaker-ohjelmalla. 

Koko A4 tuotenumero T 1733 
Koko A5 tuotenumero T 1740

HINTA 190 €
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Tutustu ALKU-kansioon Paputuubi-kanavalla YouTubessa (www.youtube.com/user/Paputuubi)


